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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, 
ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5689100, faks 
022 8645952 , strona internetowa http://www.opsbielany.waw.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi 
SPECJALISTY DS. WYCHOWAWCZYCH w ramach realizacji projektu systemowego pn. 
Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy 
Bielany m. st. Warszawy - umowa zlecenie z podziałem na 3 części. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi 
SPECJALISTY DS. WYCHOWAWCZYCH w ramach realizacji projektu systemowego pn. 
Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy 
Bielany m. st. Warszawy - 3 umowy zlecenia dla każdej z osób w wymiarze: 15 uczestników / 
60,5 godz. miesięcznie x 6 m-cy (łącznie: 1089 godz).. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.30.00.00-2. 

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki 

• 1. Podstawa prawna 

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

• 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

W związku z realizacją projektu systemowego w 2012 r. pn. Program aktywizacji 
społecznej i zawodowej dla osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany m st. 



Warszawy zostały przewidziane działania specjalisty ds. wychowawczych. We 
wniosku aplikacyjnym został zawarty szczegółowy harmonogram realizacji działań. 
Działania specjalisty ds. wychowawczych na rzecz uczestników projektu zostały 
zaplanowane w okresie 01.04.2012 do 30.11.2012 r. tak więc dzień na dzień dzisiejszy 
jest prawie 2 m-czne opóźnienie w realizacji zadań. W przypadku dalszego opóźnienia 
w realizacji działań, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych może 
zakwestionować prawidłowość wydatkowania przyznanych środków finansowych. W 
związku z przekroczeniem planowanego terminu zatrudnienia ww. specjalistów 
niezbędne jest zawarcie umowy zlecenia w trybie pilnym. Czynności wykonywane 
przez specjalistę ds. wychowawczych są usługami społecznymi do których ma 
zastosowanie kod CPV o nr 85320000-8 - tak więc mieszczą się w definicji usług 
niepriorytetowych, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i 
niepriorytetowym (Dz. U. Nr 12, poz 68), jako usługi społeczne. Przedmiotem działań 
specjalisty ds. wychowawczych są usługi społeczne obejmujące w szczególności: 1) 
Poradnictwo oraz wsparcie w zakresie rozwijania społecznie pożądanych postaw 
rodzicielskich, w tym: a) uświadamianie potrzeb małoletnich członków rodziny oraz 
rozwijania umiejętności ich konstruktywnego zaspokajania. b) sposoby organizowania 
czasu wolnego rodziny z uwzględnieniem potrzeb dzieci, 2) kształtowanie w 
rodzinach umiejętności społecznego funkcjonowania 3) współpraca z asystentami 
rodziny w zakresie pracy z rodziną 4) sygnalizowanie asystentom rodziny i 
pracownikom socjalnym Zamawiającego uwag odnośnie zagrożeń zauważonych w 
rodzinie, a także czynionych przez nią postępach W konsekwencji usługi świadczone 
przez ww. specjalistów mają za zadanie doprowadzić rodziny zagrożone 
marginalizacją i wykluczeniem społecznym do prawidłowego funkcjonowania w 
społeczeństwie. Działania specjalisty ds. wychowawczych skierowane są do 45 
uczestników projektu systemowego, przewidziana łączna liczba godzin pracy 
specjalisty ds. wychowawczych w środowisku wynosi 1089 godzin. Z uwagi na 
wysoką liczbę godzin i specyfikę działań nie jest w stanie wykonać tego zadania 1 
osoba. Aby praca mogła być wykonywana w sposób sumienny, rzetelny i 
odpowiedzialny zachodzi konieczność podzielenia jej na co najmniej 3 osoby. 
Działania specjalisty ds. wychowawczych realizowane są w ramach projektu od 2009 
r. Przy wyborze osób proponowanych do współpracy w roku 2012, uwzględniono 
kadrę zatrudnioną w poprzednich latach realizacji projektu. Proponowane osoby 
posiadają odpowiednie wykształcenie oraz przygotowanie zawodowe niezbędne do 
wykonywania pracy w charakterze specjalisty ds. wychowawczych. Osoby te 
posiadają doświadczenie w pracy z indywidualnym klientem, jak również pracy 
środowiskowej. Znana jest im specyfika pracy z klientami korzystającymi ze 
świadczeń pomocy społecznej, w tym osób marginalizowanych społecznie, a także 
problematyka w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą. W/w osoby umiejętnie 
poruszają się po terenie Dzielnicy Bielany, posiadają wiedzę w zakresie działania 
urzędów, instytucji i organizacji mieszczących się na tym terenie, w tym również 
placówek oświatowo - wychowawczych i rodzinnej kurateli sądowej oraz znają 
obowiązujące procedury. Posiadają niezbędne umiejętności i stosowną wiedzę 
umożliwiającą udzielenie niezbędnych porad, wskazówek i odpowiedniego wsparcia 
rodzinie w sprawach opiekuńczo - wychowawczych. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 



Część NR: 1   Nazwa: Świadczenie usługi SPECJALISTY DS. WYCHOWAWCZYCH w 
ramach realizacji projektu systemowego pn. Program aktywizacji społecznej i zawodowej 
osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy - umowa zlecenie 15 
uczestników /60,5 godz. m-czniex6 m-cy=363 godz.. 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA 
UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA 

• Bogusława Cerulli, ul. Rembielińska 10 m. 50, 03-343 Warszawa, kraj/woj. 
mazowieckie. 

Część NR: 2   Nazwa: Świadczenie usługi SPECJALISTY DS. WYCHOWAWCZYCH w 
ramach realizacji projektu systemowego pn. Program aktywizacji społecznej i zawodowej 
osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy - umowa zlecenie 15 
uczestników /60,5 godz. m-czniex6 m-cy=363 godz. 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA 
UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA 

• Monika Tobor, Al. Reymonta 21 m. 140, 01-840 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie. 

Część NR: 3   Nazwa: Świadczenie usługi Specjalisty ds. wychowawczych w ramach 
realizacji projektu systemowego pn Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób 
pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy - umowa zlecenie 15 
uczestników / 60,5 godz. m-cznie x 6 m-cy=363 godz. 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA 
UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA 

• Katarzyna Warowna, ul.Bednarska 12 m 11, 00-310 Warszawa, kraj/woj. 
mazowieckie. 

 
 


